Fleksibel workshopdag 2020

Lørdag den 25. jan.
kl. 10.00 - 20.00
HUSET, Middelfart

PROGRAM
10.00 – 10.30

Ankomst

10.30 – 12.00
			

Forstå de frivillige og hvordan du tiltrækker dem?
v. Lasse F. Petersen, konsulent i Ingerfair

Ingerfair er en virksomhed, der udelukkende er specialiseret i den frivillige verden.
Lasse vil give et tankevækkende oplæg om tendenser, rekruttering og motivation
af frivillige. Han har bl.a. bygget rekrutteringsplatformen Klub Frivillig og har
erfaring med genoplivning af hensunkne foreninger og lokalsamfund.
Lasse vil berøre emner som:
• Tendenser i frivilligheden og de seks typer af frivillige.
• Hvad er det, der egentlig motiverer os til at engagere os i frivilligt arbejde?
• Hvad skal vi være opmærksom på ift. de barrierer potentielle frivillige har for at
engagere sig, og hvordan imødekommer vi dem?
• Hvordan rekrutterer vi frivillige til foreningen?
Flere små opgaver og øvelser vil blive en del af oplægget.
12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.45

Workshops

14.45 – 15.15

Kaffe

15.15 – 16.00

Få styr på din GDPR, v. Tor Valstrøm, Conscient Systems

Tor Valstrøm er ekspert i GDPR. På sidste års workshopdag var Tor med til
at besvare de mange spørgsmål, som foreningerne havde. Det var meget
oplysende! Derfor har vi nu lavet aftale med Tor om, at han med baggrund i
tre foreningstyper laver en analyse af, hvad der helt konkret skal til for at jeres
forening lever op til GDPR. Tor fortæller om foreningsanalysen, og om hvad vi
som foreninger skal gøre. Der vil være tid til spørgsmål.
16.00 – 17.45

Workshops

18.00			Middag

Workshops
Folkeoplysning i nye klæder v. Maj Ingemann-Molden, YOGAHUSET
og FOKUS Folkeoplysning (kun kl. 13.00 - 14.45)
YOGAHUSET i Aalborg har eksisteret i to år, som en del af FOKUS Folkeoplysning.
Huset har mere end 500 brugere og en gennemsnitsalder, der er 20 år yngre end
de øvrige deltagere i FOKUS’ aftenskole. Men der er også arbejdet hårdt på at få
indretning, undervisning, synlighed og værdier til at gå op i en højere enhed. Kom og
hør historien og få inspiration til, hvordan I kan få bedre sammenhæng mellem jeres
aktiviteter, lokaler og formål hjemme i jeres forening.
Synlighed – kom 360 grader rundt om din forening, v. Maria Abildgaard,
FOKUS Folkeoplysning (kun kl. 16.00 - 17.45)
Vi lever i en tid, hvor der er en overflod af spændende fritidsmuligheder. Derfor
handler succes i aftenskolerne og foreningerne rigtig meget om at skille sig ud
gennem øget synlighed. Vi taler ikke længere kun om kataloger, eller om at have en
Facebookside. Det handler om at bruge alle kanaler og tænke alle aktiviteter ind i
jeres synlighed. Kom med på denne workshop og få inspiration til, hvordan I hjemme
kan arbejde med jeres forenings synlighed 360 grader rundt.
Workshop om ASA, v. Lisbet Kristensen DOFO- og ASA konsulent, Fora
Er du kommet godt i gang med ASA? Driller det? Har du brug for at få genopfrisket
nogle funktioner, eller vil du gerne bare inspireres til nye måder at bruge det på?
Vil du vide noget om, hvordan Excel kan bruges i sammenhæng med ASA? Kom
til workshop om ASA og få gode råd eller del dine erfaringer. NB. Workshoppen
henvender sig til deltagere, der har været på ASA kursus.
Bliv ven med SPN – spørgetime v. Snebjørn Andersen, it-konsulent, Fora
Det nye hjemmesidesystem (SPN) har nu været i brug i et par år, og der er kommet
flere muligheder for at tilpasse indhold og opsætning, baseret på praktiske
erfaringer. I denne spørgetime kan du få styr på funktioner, du har det svært med,
og få tips og tricks, der kan gøre arbejdet med hjemmesiderne lettere. Medbring
bærbar computer eller tablet.

Workshops
Partnerskabets potentiale v. Laura Nielsen, konsulent, Fora
Partnerskaber er en god vej at gå, når din forenings nye ideer skal realiseres. Få
inspiration til, hvordan du kan tænke dem ind i aftenskolens aktiviteter, hvis du
gerne vil nå nye målgrupper ifm. en konkret ide. Det kunne eksempelvis være
fællesspisning for ensomme eller workshops med redesign. Hør om andres
erfaringer og om hvordan, de er kommet i gang med samarbejder. Find ud af
hvordan du kan gøre din forening til en attraktiv samarbejdspartner.
Dobbelt så oplyst v. Louise Albers, kommunikationskonsulent, Fora
Dobbelt så oplyst er et projekt, der handler om at kombinere fag på nye måder for
at tiltrække en yngre målgruppe. Som en del af projektet eksperimenterer vi også
med markedsføring over Facebook. Fora er sammen med en håndfuld foreninger i
gang med at afprøve denne anderledes måde at tænke udvikling af kurser på. Hør
om de foreløbige erfaringer og få ny og konkret inspiration med hjem til Dobbelt så
oplyst-aktiviteter i din forening.
Fra verdensmål til hverdagsmål v. Bernhard Fredriksen, sekretariatsleder, Fora
På sidste landsmøde startede vi i Fora satte vi fokus på, hvordan vi kan arbejde med
verdensmålene. Det fulgte vi op med en række fyraftensmøder, som handlede om
at udvikle konkrete ideer til aktiviteter, der handler om verdensmålene i din forening.
Kom og hør om de mange ideer, der blev udviklet og bliv inspireret til at tage nogle
af dem med hjem, så I også i din forening gør verdensmål til hverdagsmål.

Praktiske oplysninger
Lørdag den 25. januar 2020
kl. 10.00 – 20.00
Sted
HUSET Middelfart
Hindsgavl Alle 2,
5500 Middelfart

Hvis du kun deltager i én eller to
workshops er prisen 200 kr. Den fulde pris
dækker hele arrangementet inkl. forplejning,
ekskl. drikkevarer til aftensmaden.
Der ydes transportgodtgørelse efter
gældende regler i Fora.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på
www.fora.dk

Vi opfordrer til, at I så vidt muligt kører flere
i samme bil. Derfor udsender vi deltagerlister
med telefonnr. og/eller mailadresser.

Tilmeldingsfrist
13. december 2019

Ca. 10 dage inden workshopdagen
vil du modtage deltagerliste,
kørselsvejledning og eventuelt
andre praktiske oplysninger.

Pris
Prisen for hele arrangementet er 300 kr.
Spørgsmål kan rettes til
Solveig Heldt på solveig@fora.dk eller
tlf. 36 93 26 23 

